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Abstract 
The aim of this study was determining Iran’s national sport mascot traits. To this extend and to get 
deep analysis, qualitative method of focus group was used.  In this regard, experts who were aware 
of the subject elected as statistic group. Statistic sample was included of 7 member of Iran’s mascot 
workgroup in sport and youth ministry which were come from two institution of sport sciences 
research institute of Iran and ministry of sport and youth. To get the study objectives six sessions of 
focus group hold and data which was gathered from general call and intergroup interviews analyzed 
through qualitative content analyze. Results indicate that traits of Iran’s national sport mascot include 
two main parts: appearance traits and personality traits. Appearance traits have two subgroup of 
physical and coverage. Also, personality traits include seven parts of social attribute, sport attribute, 
sportsmanship attribute, sport skills, faith attribute, national attitude and individual behavior. All of 
these traits make an ID for Iran’s sport mascot which is essential for art experts to draw it.
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Abstract
A mascot is a brand symbol, brand character, or advertising character in the form of 
a person, animal, or object that is used to bring luck as well as to represent a group 
with the same identity and is also the organization’s means of communicating with the 
community (1). The mascots are one of the tools connecting a group or organization 
with the community. They are easily recognizable and as soon as they are seen, they 
evoke the place in which they belong in the minds of the audience. In other words, 
mascots are the most accepted part of a sports competition, meetings and conferences 
because they attract attention quickly (1). Mascots are one of the powerful branding 
tools. Nowadays, mascots are an inseparable part of the sport and they are welcomed 
in many sports clubs around the world. Sports clubs choose a symbolic character 
as their mascot according to their logo, history or club’s values. (2). The aim of this 
qualitative study was to determine the characteristics of Iran’s national sports mascot 
through the formation of a focus group.

Methodology
This study was conducted on the experts in the theoretical and practical fields of the 
subject using the qualitative content analysis method through the formation of a focus 
group. To form a focus group, 7 members of Iran’s mascot workgroup were selected 
from two scientific (Sport Sciences Research Institute) and executive (Ministry 
of Sport and Youth) organizations based on relevant scientific and executive using 
purposive sampling. Then, six focus group sessions were held, and the data collected 
from public call results and intergroup interviews were analyzed through the 
qualitative content analysis method. At the first stage of the study: public associations 
about the national sports mascot of Iran were identified from the public point of view 
by a public call. In this stage, 250 schemes were received at the study center. The 
data of this stage were analyzed by using the technique of free brand associations and 
qualitative content analysis. So, the identification and characteristics of the Iranian 
sports mascot were determined based on the public view. All schemes were analyzed 
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in terms of qualitative content in the focus group meeting, and it was completed by 
focus group discussions (second stage). 

Findings
Demographic characteristics of the research focus group indicated that the majority 
of the group members were between 30 and 40 years old and had more than 5 years of 
work experience. Moreover, the majority of the group were men and the highest level 
of academic degree was doctorate.
Findings revealed that Iran’s sport mascot characteristics were categorized into 
two main categories: appearance and personality. Appearance characteristics were 
divided into two groups including appearance wearing and physical characteristics. 
Physical characteristics were determined by three codes including physical 
attractiveness, good body shape and being young. Appearance wearing was defined 
by three codes such as observing the allowed dressing in sports and non-sports spaces, 
acceptable appearance in the custom of society, indigenous and national dressing. 
Personality characteristics included seven parts of the social attribute, sport attribute, 
sportsmanship attribute, sports skills, faith attribute, national attitude and individual 
behavior.
The social attribute was delineated by ten codes such as respect to the opponent, respect 
to the referee and the rules, respect to the rules of the opponent country, respect to the 
sport, respect to fans, media appearance, being close to the public, tending to make a 
good image in the society, respect to the public believes and being family-oriented. 
Sport attributes were determined by eight codes containing fighting esprit, respect 
to the injured opponent, not using illegal energy drugs, being aware of the rules of 
sports, trying to be better and developing skills (as a motto), having a communication 
channel with fans, trusting the coaches, respect to sports veterans and coaches. Faith 
attributes were described by two codes including showing God-centered behavior, 
respect to the religious beliefs of the community. Sport skills were clarified by three 
codes of high technical ability, high mental strength and high sport skill. National 
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attitudes were explained by eight codes including being unique, belief in patriotism, 
familiar with the national sports of wrestling, polo, wrestling and ancient sports, 
having roots in culture and history, use of national colors in the flag, nationalist, being 
a representative of the country, acceptability for the majority of society. Individual 
behavior was composed of fourteen codes: avoiding overeating, avoiding lies and 
vicious ethics, being patient, having leadership power, being honest, being positive, 
being humility and modesty, avoiding smoking and drugs, being kind, confident, 
hard worker and hopeful, avoiding alcoholic beverages and being responsible. 
Sportsmanship included eleven codes of knowing the famous athletes of the sports, 
giving importance to the health of the inner soul, serving the community, matching 
the standard of living with the masses, having a good and intimate relationship with 
people, believing in and carrying out charitable activities, supporting the vulnerable, 
being familiar with the role of spirituality in sports, paying attention to soul and mental 
training, being fair and being a gentleman. 

Discussion 
According to the findings of the current study and Taleb Nia (2008), the national sports 
champions must pay attention to individual ethics in addition to observing social and 
sports ethics in social environments and sports fields (3). Moreover, Rasooli et al. 
(2014) and (2019) stated the issue of patriotism in the sport and famous sportsmen,  
which are similar to the results of the present study. In designing a national sports 
symbol, showing some sports skills, especially skills related to the native and local 
sports of that country, is effective in representing the sports identity of the country 
(4,2). In this regard, Rasooli et al. (2014) and Bagheri et al. (2016) considered sports 
skills and specific abilities as the most important characteristics of sports certifiers 
(4,5). Eventually, the results indicated that the national sports mascot of Iran included 
different physical and personality dimensions. Based on the fact that Iran, as one of 
the oldest civilizations, has a rich ancient history and culture, the design of a symbol 
representing Iranian sport takes on wide dimensions. Given that mascots are enlivened 
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and play a live character in national sporting events, it is important to identify the 
various behavioral and personality dimensions along with physical characteristics.
Keywords: Mascot, Sport branding, Sport character, National symbol

References:
1.	 Mir Karimi S T. Mascot. 2008. Tehran, Marlic publication.   [In persian].
2.	 Rasooli M, Ghodsi P, Rahim Zadeh M, Reghfati A. 2019. Developing a business model for sport 

clubs mascot. Strategic studies on youth and sports. In progress. Tehran.
3.	 Taleb Nia H. 2008; The Survey of Moral Conduct Development Situation in Championship and 

Recommendation for its Development. Harakat. 37(1), pp: 171-191. [In Persian]
4.	 Rasooli S, Saatchian V, Elahi A. 2014; Prioritization the aspects of athlete’s endorsement on 

costumers purchase intention. Sport Management Studies. 6(24), 59-74. [In Persian]
5.	 Bagheri H, Kozechian H, Amiry M, Ehsani M. 2017; Analysis of endorsement process of Iranian 

athletes by using the grounded theory. Sport Management and Development. 5(2), 91-107. [In 
Persian]



مطالعات مدیریت ورزشی

 مقاله پژوهشی

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License

دوره 13، شماره 65، فروردین و اردیبهشت 1400. صص 107-128

تعیین ویژگی های مسکات ملی ورزش  ایران
مهدی رسولی*1، حسین زارعیان2، محسن اسمعیلی3، علی رغبتی4

1*. استادیار گروه مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی )نویسنده مسئول(
2و3. استادیار گروه مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 4. استادیار مدیریت ورزشی، وزارت ورزش و جوانان

 تاریخ پذیرش: 1399/06/10تاریخ دریافت: 1399/02/24

چکیده
این مطالعه با هدف تعیین ویژگی های مسکات ملی ورزش ایران انجام شد. در این پژوهش با استفاده از روش کیفی و تشکیل گروه 
گاه به موضوع پژوهش در حیطۀ نظری و عملی جامعۀ  متمرکز به بررسی عمیق موضوع پژوهش پرداخته شد. در این راستا افراد آ
آماری پژوهش درنظر گرفته شدند. نمونۀ آماری پژوهش برای تشکیل گروه متمرکز شامل هفت نفر اعضای کارگروه طراحی نماد 
ورزش ایران بودند که از دو سازمان علمی )پژوهشگاه علوم ورزشی( و اجرایی )وزارت ورزش و جوانان( براساس سابقۀ علمی و اجرایی 
مرتبط، به صورت نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش شش جلسه گروه متمرکز برگزار شد. 
داده های جمع آوری شده در دو مرحله شامل بررسی نتایج فراخوان عمومی و مصاحبۀ درون گروهی براساس روش تحلیل محتوای 
و  ویژگی های ظاهری  فرعی  مقولۀ  دو  به  ایران  ورزش  ملی  ویژگی های مسکات  داد  نشان  نتایج  و طبقه بندی شد.  کیفی خالصه 
ویژگی های شخصیتی تقسیم بندی می شوند. ویژگی های ظاهری خود به دو بخش ویژگی بدنی و پوشش ظاهری و ویژگی شخصیتی 
به هفت بخش منش اجتماعی، منش ورزشی، منش پهلوانی، مهارت ورزشی، نوع اعتقاد، کنش ملی و اخالقیات فردی دسته بندی 
می شود. مجموعۀ ویژگی های به دست آمده شناسنامۀ جامعی را برای طراحی مسکات ملی ورزش ایران در اختیار متخصصان قرار 

می دهد.
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مقدمه
مسکات1، نماد برند2، کاراکتر برند3 یا شخصیت تبلیغاتی به شکل یک شخص، حیوان یا شیء است که برای 
به ارمغان آوردن شانس و همچنین برای نشان دادن یک گروه با هویت مشترک استفاده می شود و درعین حال 
ابزار ارتباط سازمان با اجتماع است )میرکریمی، 2008، 15(. درواقع مسکات ها همان کاراکترهای تبلیغاتی 
هستند که به محصوالت مدنظر یا سازمان و نهادهای خود روح و حیات می بخشند. پردازش شخصیت موجود 
در مسکات آن را از حالت تک بعدی و تک شکلی و قامت خشک یک نشانه بیرون می آورد و با ویژگی های انسانی 
عجین می کند )امینی و ندایی، 2015(. شخصیت تبلیغاتی، یک چیز جاندار یا جان بخشی شدۀ خیالی است که 
با هدف فروش یک محصول، خدمات یا ایده خلق می شود و نباید لزومًا  یک عالمت تجاری ثبت شده باشد. 
مسکات ها، سخنگویان مشهور )خیالی( و شخصیت های داستانی برای روایات تبلیغاتی از انواع شخصیت های 

تبلیغاتی محسوب می شوند )فیلیپس4، 1996، 155).
ابزار  پیدا کرده است. مسکات ها ازجمله  تأثیرگذاری  و  امروز، مسکات کاربردهای شگرف، گسترده  در جوامع 
پیونددادن گروه یا سازمان با اجتماع  اند. آن ها به آسانی شناسایی می شوند و به محض دیده شدن جایی را که 
مسابقۀ  یک  بخش  پذیرفته ترین  به عبارتی مسکات ها  می کنند؛  تداعی  مخاطبان  در ذهن  دارند،  تعلق  آن  به 
ورزشی، جلسات و همایش ها هستند؛ زیرا به سرعت جلب توجه می کنند. موفقیت مسکات نیز به توانایی آن در 
جلب توجه مخاطبان و ماندگاری تصویر ذهنی آن ها وابسته است )میرکریمی، 2008، 17(. مسکات ها عالوه 
بر اینکه وسیلۀ منحصربه فرد تبلیغات در محدوده ای وسیع قلمداد می شوند، در زمینۀ آموزش هم موفق اند و 
جینتاپیتاک5  و  دیو  کونگ  پراپوانگ،  کاری می شوند.  رقابت  و  تفریح، سرگرمی  موجب شکل گیری  همچنین 
گاهی از برند است. گام های داستان گویی و استفاده  (2020( بیان کردند که مسکات ابزاری مؤثر برای ایجاد آ
از پیش زمینه های مؤسسه در فرایند ایجاد ارتباط بسیار مهم است. همچنین استفاده از عناصر داستانی مانند 
پیشینه، شخصیت ها، تم ها، تعارض ها و ویژگی های سازمان و ترکیب واقعیت و تخیل از مهم ترین نکات ساخت 
پلتفرم های  در  مسکات ها  داد  نشان   )2020) آریستا6  هستند.  آن  برای  تبلیغاتی  داستان  طراحی  و  مسکات 
روند.  می  به کار  تن پوش  عروسک های  و  بروشورها  نمایشگاهی،  پوسترهای  موشن گرافیک،  مانند  رسانه ای 
صدقیان و  اثنی عشری )2019( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که در شخصیت پردازی مسکات سه 
بعد وجود دارد: شخصیت پردازی اجتماعی، روانی، فیزیکی. همچنین پیشنهاد کرده اند که در طراحی مسکات 
ایرانی بر استفاده از نمادها و نشانه های ایرانی به ویژه نمادهای حیوانی، جانوری و گیاهان ایرانی تأکید می شود.

1. Mascot 
2. Brand Symbol 
3. Brand Character 
4. Phillips
5. Prapawong, Kongdee & Jintapitak
6. Ariesta
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درحال حاضر مسکات ها جزء جدایی ناپذیر ورزش نیز هستند و در بسیاری از باشگاه های ورزشی دنیا نیز استقبال 
زیادی از آن ها می شود. تیم های ورزشی نیز اغلب با توجه به لوگو، تاریخچه و ارزش های باشگاه یک حیوان 
یا سمبل را به عنوان کاراکتر نمادین تیم انتخاب می کنند. باشگاه های بزرگ انگلستان مانند منچستریونایتد، 
چلسی، آرسنال و لیورپول فعالیت های بازاریابی متعددی را برای گسترش برند خود در سایر کشورها طرح ریزی 
)رسولی،  استفاده می شوند  این مسیر  در  برندسازی  قدرتمند  ابزارهای  از  یکی  به عنوان  و مسکات ها  کرده اند 
قدسی، رحیم زاده و رغبتی، 2019). همچنین مسکات ها ازجمله عناصر نمایشی و نمادین المپیک های ورزشی 
هستند که این المپیک ها به عنوان بزرگ ترین رویداد ورزشی جهان هر چهار سال یک بار در یک کشور برگزار 
این مسابقات دارند  برگزاری هرچه باشکوه تر  نمایش قدرت و فرهنگ خود سعی در  برای  می شوند و کشورها 

)جاودانی، 2011).
شخصیت های تبلیغاتی با نمادپردازی فعالیت های هیجان انگیز و دادن خصایص انسانی به نام تجاری، تصویری 
جذاب و دوست داشتنی از خود می سازند که این امر می تواند بدون اینکه به طور مستقیم قولی را به مصرف کننده 
بدهد، او را متقاعد به خرید کند. عالوه براین، همۀ شخصیت های تبلیغاتی از شخصیتشان به عنوان نمادهایی 
برای استخراج معنی استفاده می کنند؛ به این ترتیب مفهوم و معنی شخصیت در کنار جذابیت های حسی آن 
شخصیت تبلیغاتی موفقی را می سازد که با جفت شدن شخصیت تبلیغاتی با محصول و نام تجاری، آن ها نیز 
دارای چنین خصوصیاتی می شوند )امینی و ندایی، 2015(. برای طراحی شخصیت تبلیغاتی، ابتدا سؤال هایی 
برای شناسایی خصایص و رفتارهای منحصربه فرد شخصیت تبلیغاتی براساس اهداف و راهبرد های بلندمدت 
آن،  براساس  و  می شود  مطرح  مصرف کننده  عالیق  و  ارزش ها  همچنین  و  شرکت  کلی  شخصیت  شرکت، 
شخصیت شناسنامه ای تهیه می شود که ضامن ثبات شخصیتی تبلیغاتی است و به تعیین خط مشی داستانی آن 
کمک می کند؛ اما در تدوین شناسنامۀ مسکات ورزشی که دربردارندۀ یک شخصیت ورزشی است، چه مسائلی 
اعتماد،  شامل  میدان  از  خارج  عملکرد  و  جذابیت  ورزشی،  عملکرد   )2015) دیتل1  و  شوایرز  دارد؟  اهمیت 
محمودیان،  می دانند.  بااهمیت  ورزشی  شخصیت  یک  برای  را  اجتماعی بودن  و  دوست داشتنی  شخصیت 
صادقی بروجردی، محمدی )2017( و جیکو و رس2 (2013( به سه بعد عملکرد ورزشی، ظاهر جذاب و سبک 
زندگی اشاره می کنند. رسولی، ساعتچیان و الهی)2014( و رسولی، قدسی، رحیم زاده و رغبتی )2019( به 
مؤلفه های صداقت حرفه ای، تیپ شخصیتی، شخصیت دوست  داشتنی، توان ستاره بودن و منبع جذابیت اشاره 
می کنند. حمیدی و فرجی )2009( بیان می کنند، لباس افراد اولین ابزاری اسـت که موجب شناخته شدن و 
تشخیص هویت آنان می شود. همچنین از نظر کریك3 (2005( و مکوی4 (2000( پوشاك ابزاری برای رهایی از 

1. Schweizer & Dietl
2. Jikoo& Rass
3. Kerik
4. McCoy
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محدودیت های فرهنگـی و کنترل اجتماعی به شمار می آید. شخصیت ورزشکاری که بسیار باهوش، قدرتمند و 
زیرك باشد، تحسین برانگیز است و فردی محسوب میشود که از ارزش های خوبی برخوردار است؛ باوجوداین، 
همین  در   .)1995 )صفا،  نمی شوند  محسوب  اخالقی  ارزشهایی  به  تنهایی  خود  جسمانی،  نیروی  و  اندیشه 
راستا نکوگر )1996( معتقد است که ارزشهای پهلوانی دربرگیرندۀ ارزش های اخالقی، اجتماعی و جسمانی 
در کنار ارزش های دینی و مذهبی )معنوی( هستند و مجموعۀ کامل و منحصربه فردی محسوب میشوند. 
راستی1، تواضع2، گذشت3، مردم داری4 و معنویت5، منتخبی از صدها ارزش پهلوانی اند که برپایۀ تطبیق فرهنگ 
با عنوان »منش  نوین  به عنوان متغیری  امروزه  و  و اسالمی در طی هزاران سال شکل گرفته اند  ایرانی  غنی 
پهلوانی« به ادبیات علمی جهان و به ویژه ورزش حرفهای معرفی شده اند. كاليبر و رابرتس6 (2016( و زارعیان 
(2019( به موضوع احترام در ورزش و اخالق ورزش تأکید کرده اند. خبیری )2008(، گورال، کالیسکان و یتین7 
(2009(، حلبیان )2012( و زارعیان )2019( نیز منش ورزشی را از مهم ترین خصوصیات یک ورزشکار نمونه 
دانسته اند. همچنین امینی و ندایی )2015( بیان می کنند یك شخصیت تبلیغاتی تصویری نمادین و فرهنگی 
است؛ بنابراین باید نمادهای بصری و کلیشه های رفتاری را تقویت کرد تا متناسب با ارزش ها و فرهنگ مخاطب 
باشند و مخاطب بتواند پیام و مفاهیم ضمنی را از طریق شخصیت به درستی رمزگشایی کند و پیام مدنظر را 
دریافت کند. با توجه به زمینه های فرهنگی ایران، الزم است هویت یابی فرمی، معنایی و رفتاری شخصیت های 
تبلیغاتی برای دوری از نسخه برداری کورکورانه از شخصیت های تبلیغاتی خارجی، کمك به مخاطب در پذیرش 
و همچنین درك معانی ضمنی و کلیشه های رفتاری شخصیت در تبلیغات شخصیت محور مدنظر قرار گیرد. 
می تواند  بلکه  نیست؛  یک محصول  از  نمادی  تنها  گرفتند مسکات  نتیجه   )2009( و خدامی  افضل  طوسی 
نمادی از یک فرهنگ، یک اعتقاد و یک باور باشد و می توان گفت مسکات ها بر فرهنگ جامعه تأثیر می گذارند 

و از فرهنگ جامعه نیز تأثیر می پذیرند.
تا پیش از برگزاری اولین دورۀ مسابقات غرب آسیا در تهران در سال 1997 مسکات ورزشی رسمی در ایران ثبت 
نشده است. در این مسابقات مسکات مسابقات گربۀ ایرانی بود که به شکل گرافیکی طراحی شد )صالحی، 
2011(؛  بااین حال، پس از انقالب با وجود برگزاری مسابقات تک رشته ای بین المللی توجهی به طراحی یک 
نماد ملی با تکیه بر بنیه های فرهنگی و تاریخی ایران نشده است. در این راستا رسولی و همکاران )2019) 
در پژوهش خود رستم، شیر، عقاب و فرۀ پهلوانی را به عنوان گزینه های مطلوب برای نماد ملی ورزش ایران 
شناسایی کردند. با وجود معرفی این گزینه های بالقوه، شناسایی سایر ویژگی های نماد مدنظر در طراحی آن 
1. Truth
2. Humbleness 
3. Generosity
4. Humanity
5. Spirituality
6. Kleiber & Roberts
7. Goral, Caliskan, Yetim

رسولی: تعیین ویژگی های مسکات ملی ورزش  ایران
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بسیار حیاتی است؛ ازاین رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی های نماد یا مسکات ملی ورزش ایران انجام 
شد تا با شناسایی و به دست آوردن شناسنامه ای جامع از این ویژگی ها پیش نیازهای الزم برای طراحی مسکات 

ملی ورزش ایران به  دست آید.

روش  پژوهش
این پژوهش از نوع مطالعات کیفی است. با توجه به موضوع پژوهش و چندبعدی بودن آن، این پژوهش در دو 
مرحله و با محوریت روش »گروه متمرکز« انجام شد. گفتنی است نتایج هر دو مرحلۀ پژوهش در گروه متمرکز 

تحلیل و بررسی شد و نتایج تأیید شد.
شرایطی  در  و  می شود  هدایت  گروه  رهبر  به وسیلۀ  که  است  نیمه ساختاری  گروهی  جلسۀ  یک  متمرکز  گروه 
کنون   .)67 )استروبرت، 2007،  می شود  برگزار  عنوانی خاص  دربارۀ  اطالعات  گردآوری  با هدف  غیررسمی 
درواقع  است،  مشابه  مصاحبه  با  بسیاری  جنبه های  از  متمرکز  گروه  اگرچه  می کنند  بیان  بوسول1 (2007(  و 

مصاحبه ای هماهنگ است که در آن افرادی همگون در زمینۀ بحث دربارۀ عنوانی خاص هدایت می شوند. 
ایران  نماد ورزش  پژوهش اعضای کارگروه  این  نمونه: گروه متمرکز  انتخاب  و  پژوهش  ساختار گروه متمرکز 
هدفمند  نمونه گیری  براساس  که  بودند  زیر  شرح  به  ثابت  عضو  نفر  هفت  شامل  جوانان  و  ورزش  وزارت  در 
قضاوتی انتخاب شدند: سه نفر عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم ورزشی با گرایش بازاریابی ورزشی )یک نفر 
با  نفر نمایندۀ وزارت ورزش  ایفای نقش کرد(، سه  با وظیفۀ هدایت گفت وگوها  به عنوان »تسهیلگر«  از آن ها 
تحصیالت و سابقۀ اجرایی ورزشی و یک نفر دانشجوی دکتری بازاریابی ورزشی به عنوان دستیار تسهیلگر برای 

یادداشت برداری و نکته نویسی هم زمان.
باید مطمئن باشد افراد دعوت شده  طبق گفتۀ استروبرت، اسپیزیال، کارپنتر و رینالدی2 (2007(، پژوهشگر 
و  موضوع  به  شرکت کنندگان  تعداد  هستند.  مدنظر  موضوع  دربارۀ  مشترک  صفتی  یا  تجربه  دارای  گروه  به 
خصوصیات پدیدۀ بررسی شده بستگی دارد و نمونه گیری و گردآوری داده ها تا دستیابی به اشباع داده ها ادامه 
می یابد )استروبرت و همکاران، 2007، 89(. دربارۀ اندازۀ گروه، پژوهشگران مختلف تعداد چهار تا 12 نفر را 
مناسب اعالم کرده اند )کنون و بوسول، 2007، 34(. تعداد جلسات در این پژوهش شش جلسه بود که پس از 

آن اشباع نظری و توافق روی یافته ها به دست آمد. 
و دستیار  تسهیلگر  توسط  یاداشت برداری هم زمان  و  کلمۀ گفت وگوها  به  کلمه  پیاده  کردن  از طریق  اطالعات  ثبت 
تسهیلگر صورت گرفت. پس از خالصه نویسی، کدهای اولیه با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی استخراج شد و 
توسط اعضا به منظور تأیید، رد یا ترکیب کدها به بحث گذاشته شد؛ براین اساس مفاهیم نهایی در هر بخش به دست آمد. 
به کار  پایایی  و  به جای روایی  انتقال و تصدیق  اعتبار،  قابلیت اعتماد،  اینکه در پژوهش های کیفی  به  با توجه 

1. Canon & Boswell 
2. Streubert, Speziale, Carpenter & Rinaldi 
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می رود، در این پژوهش سعی شد با انتخاب اعضای گروه از بخش های مختلف علمی و اجرایی، در پست های 
اجرایی گوناگون مرتبط با موضوع پژوهش، برگزاری جلسات مکرر و تصدیق نتایج نهایی توسط تمام اعضای 

گروه، صحت و اعتبار نتایج تأمین شود.
مرحلۀ اول: طی فراخوان عمومی، از افراد جامعه تداعیات عمومی دربارۀ مسکات ملی ورزش ایران از دیدگاه 
عموم جامعه شناسایی شد. در این بخش با استفاده از تکنیک تداعیات آزاد برند و با استفاده از روش کدگذاری 
تحلیل محتوای کیفی نتایج به دست آمده، به شناسایی هویت و ویژگی های مسکات ورزش ایران از دیدگاه عموم 
دبیرخانۀ کارگروه  به  فراخوان عمومی 250 طرح  انتشار  از  بعد  پژوهش  از  این بخش  در  پرداخته شد.  جامعه 
ارسال شد. تمامی طرح ها در جلسۀ گروه متمرکز تحلیل محتوای کیفی شد و نتایج استخراج شده به همراه نتایج 
تحلیل گفتمان های گروه متمرکز )مرحلۀ دوم( دربارۀ ویژگی های مدنظر در تعیین ویژگی های نماد ملی ورزش 

ایران استفاده شد.

نتایج
همان طورکه در ویژگی های جمعیت شناختی گروه متمرکز پژوهش مشاهده می شود، بیشتر اعضای گروه بین 
30 تا 40 سال سن و سابقۀ کاری بیشتر از پنج سال را داشتند. همچنین بیشتر اعضای گروه را مردها تشکیل 

دادند و بیشترین سطح تحصیالت نیز دکتری بود.
جدول 1- ویژگی های جمعیت شناختی اعضای گروه متمرکز پژوهش 

Table 1. Demographic Factors of  Study Focus Group

Age
سن

Sexulity
جنسیت

Education
مدرک تحصیلی

Career
سابقه شغلی

Under 30 
زیر  30سال

14%Male
زن

71%Phd student
دانشجوی دکتری

14%Under 5  years
زیر 5 سال

14%

Between 30-40 
%3057-40 سال

Fmale
%29مرد

Phd
%86دکتری

5- 10 years
%543-10 سال

More than 40 
%29بیشتر از 40 سال

More than 10 years
%43باالی 10 سال

همان طورکه بیان شد، اعضای گروه متمرکز پژوهش اعضای کارگروه نماد ملی ورزش ایران بودند که به صورت 
مشترک بین وزارت ورزش و جوانان و پژوهشگاه علوم ورزشی تشکیل شده است.

از دو  نتایج به دست آمده  نتایج پژوهش به صورت کلی نمایش داده شده است. طبق  نیز  در شکل شمارۀ یک 
مرحله اجرای پژوهش و تأیید گروه متمرکز پژوهش، درنهایت دو مقولۀ فرعی ویژگی های ظاهری و ویژگی های 
ایران شناسایی شد. همچنین ویژگی های ظاهری خود شامل دو مفهوم و  نماد ملی ورزش  برای  شخصیتی 

ویژگی های شخصیتی شامل هفت مفهوم شد.

رسولی: تعیین ویژگی های مسکات ملی ورزش  ایران
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شکل 1- ویژگی های نماد ملی ورزش ایران
Figure 1. Iran’s National Sport Symbol Attributes

ایران در قالب دو  نتایج کدگذاری داده ها در جدول شمارۀ دو، ویژگی های ظاهری نماد ملی ورزش  براساس 
مفهوم و شش نشان به ترتیب زیر دسته بندی شد. 

جدول 2- ویژگی های ظاهری نماد ملی ورزش ایران
Table 2. Iran’s National Sport Symbol Appearance Traits

مقولۀ فرعیمفهومنشان

جذابیت فیزیکی

ویژگی بدنی

 Appearance
ویژگی ظاهری

خوش اندام بودن

جوان بودن

رعایت پوشش های مجاز در فضای ورزشی و غیرورزشی

پوشش ظاهری ظاهر قابل قبول در عرف جامعه

استفاده از پوشش های بومی و ملی

براساس نتایج کدگذاری داده ها در جدول شمارۀ سه، منش اجتماعی یکی از مفاهیم ویژگی شخصیتی است 
که در قالب 10 نشان شناسایی شد.
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جدول 3- ویژگی شخصیتی نماد ملی ورزش ایران/منش اجتماعی
Table 3. Iran’s National Sport Symbol Personality Traits/ Social Attribute

مقوله فرعیمفهومنشان

احترام به حریف

 Social Attribute
منش اجتماعی

 Personality
ویژگی

شخصیتی

احترام به داور و قوانین ورزش

احترام به قوانین و عرف کشورهای حریف

جدی گرفتن احترام به ورزش

احترام به عقاید هواداران

شناختن رعایت حدود حضور در رسانه ها

نزدیک بودن به قشر عام جامعه

تمایل برای ایجاد تصویری مطلوب از خود در جامعه

احترام به باورهای مردم محلی

خانواده مداربودن

براساس نتایج کدگذاری داده ها در جدول شمارۀ چهار، منش ورزشی یکی از مفاهیم ویژگی  شخصیتی است که در 
قالب هشت نشان شناسایی شد.

جدول 4- ویژگی شخصیتی نماد ملی ورزش ایران/منش ورزشی
Table 4. Iran’s National Sport Symbol Personality Traits/ Sport Attribute

مقولۀ فرعیمفهومنشان

جنگندگی برای برد واقعی را جدی می گیرد.

 Sport Attribute
منش ورزشی

 Personality
ویژگی

شخصیتی

رعایت حریف مصدوم را می کند.
از مواد غیرمجاز نیروزا استفاده نمی کند.

به قوانین ورزش اشراف دارد.
تالش برای بهتر بودن و توسعۀ مهارت ها سرلوحۀ وی است.

کانالی ارتباطی با هواداران دارد.
به مربیان خود اعتماد می کند.

به پیشکسوتان و مربیان ورزش احترام می گذارد.

براساس نتایج کدگذاری داده ها در جدول شمارۀ پنج، نوع اعتقاد یکی از مفاهیم ویژگی شخصیتی است که در 
قالب دو نشان شناسایی شد.

رسولی: تعیین ویژگی های مسکات ملی ورزش  ایران
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جدول 5- ویژگی شخصیتی نماد ملی ورزش ایران/ نوع اعتقاد
Table 5. Iran’s National Sport Symbol Personality Traits/ Faith Attribute

مقولۀ فرعیمفهومنشان

نوع اعتقادارائه و نمایش خدامحوری در رفتار
Faith Attribute

ویژگی شخصیتی 
 Personality احترام به عقاید مذهبی و دینی جامعه

براساس نتایج کدگذاری داده ها در جدول شمارۀ شش، نوع اعتقاد یکی از مفاهیم ویژگی شخصیتی است که 
در قالب شش نشان شناسایی شد.

جدول 6 - ویژگی شخصیتی نماد ملی ورزش ایران/مهارت های ورزشی
Table 6. Iran’s National Sport Symbol Personality Traits/ Sport Skills

مقولۀ فرعیمفهومنشان

توانایی فنی باالی ورزشی

 Sport skills
مهارت های ورزشی

 Personality
ویژگی شخصیتی

قدرت روانی باال و تسلط به خود
دارای مهارت های باالی ورزشی

توانایی فنی باالی ورزشی
قدرت روانی باال و تلسط به خود

دارای مهارت های باالی ورزشی

براساس نتایج کدگذاری داده ها در جدول شمارۀ هفت، کنش ملی یکی از مفاهیم ویژگی شخصیتی است که 
در قالب هشت نشان شناسایی شد.

جدول 7- ویژگی شخصیتی نماد ملی ورزش ایران/کنش ملی
Table 7. Iran’s National Sport Symbol Personality Traits/ National Attitude

مقولۀ فرعیمفهومنشان

منحصربه فردبودن 

 National Attitude
کنش ملی

 Personality
ویژگی شخصیتی

اعتقاد به وطن پرستی
آشنا با ورزش های ملی کشتی، چوگان، ورزش پهلوانی و 

باستانی
ریشه داشتن در فرهنگ و تاریخ

استفاده  از رنگ های ملی در پرچم
ملی گرابودن

نمایندۀ کشوربودن
قابل قبول بودن برای بیشتر قشرهای جامعه

از مفاهیم ویژگی شخصیتی  نتایج کدگذاری داده ها در جدول شمارۀ هشت، اخالقیات فردی یکی  براساس 
است که در قالب 14 نشان شناسایی شد.
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جدول 8 -  ویژگی شخصیتی نماد ملی ورزش ایران/اخالقیات فردی
Table 8. Iran’s National Sport Symbol Personality Traits/ Individual Behavior

مقولۀ فرعیمفهومنشان

دوری از  پرخوری

Individual Behavior
اخالقیات فردی

 Personality
ویژگی شخصیتی

دوری از دروغ و اخالق رذیله
صبور بودن

دارای قدرت رهبری
صادق بودن

مثبت اندیش بودن
فروتن و متواضع بودن

دوری از استفاده از سیگار و موادمخدر 
مهربان بودن

با اعتمادبه نفس
پرتالش بودن
امیداوربودن

دوری از مصرف نوشیدنی های الکلی 
مسئولیت پذیربودن

براساس نتایج کدگذاری داده ها در جدول شمارۀ ُنه، منش پهلوانی یکی از مفاهیم ویژگی شخصیتی است که 
در قالب 11 نشان شناسایی شد.

جدول 9- ویژگی شخصیتی نماد ملی ورزش ایران/منش پهلوانی
Table 8. Iran’s National Sport Symbol Personality Traits/ Sportsmanship Attribute

مقوله فرعیمفهومنشان
پهلونان نامی و قدیمی رشتۀ ورزشی را می شناسد.

 Sportsmanship
Attribute

منش پهلوانی

 Personality
ویژگی شخصیتی

به سالمت نفس درونی اهمیت می دهد.
به جامعه خدمت می کند.

سطح زندگی اش را با تودۀ مردم همسان سازی می کند.
ارتباط خوب و صمیمی با مردم دارد.

به فعالیت های خیریه و عام المنفعه اعتقاد دارد و آن ها را انجام می دهد.
از قشر آسیب پذیر حمایت می کند.

با نقش معنویت در ورزش آشنایی دارد.
به تربیت روح و روان توجه می کند.

عادل است.
جوانمرد است.

رسولی: تعیین ویژگی های مسکات ملی ورزش  ایران
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بحث و نتیجه گیری
شناسنامۀ  تهیۀ  برای  نیاز  مورد  ویژگی های  شناسایی  به  ایران  ورزش  ملی  نماد  طراحی  به  دستیابی  به منظور 
هویتی نماد نیاز است که در طراحی گرافیکی آن نیز به عنوان راهنما عمل می  کند؛ ازاین رو در پژوهش حاضر با 

محوریت گروه متمرکز به شناسایی ویژگی های ذکرشده اقدام شد.
از ویژگی ها شامل ویژگی های ظاهری و ویژگی های شخصیتی، در  نتایج پژوهش نشان داد، دو گروه عمده 
دو بخش  نیز  ویژگی های ظاهری  در بخش  ایران هستند.  ورزش  نماد  توصیف کنندۀ  فرعی  مقوله های  قالب 
ویژگی های بدنی و پوشش ظاهری در طراحی مسکات بااهمیت اند. نماد ورزش باید ویژگی های یک ورزشکار 
حرفه ای را داشته باشد. آنچه ورزشکاران حرفه ای را از لحاظ بدنی از دیگران متمایز می کند، بدن عضالنی و 
گاه افراد، فردی ورزیده و ورزشکار را متبادر می کند؛ رسولی و  اندام متناسب است. این ویژگی ظاهری در ناخودآ
همکاران )2014( و رسولی و همکاران )2019( در بررسی ویژگی های صحه گذاران ورزشی به این نکته تأکید 
کرده اند. در جایگاه نماد ورزش نیز پوشش ظاهری عالوه بر اینکه باید نمایندۀ ملی بودن موضوع را اثبات کند، 
باید نشانه های ورزشی را داشته باشد؛ ازاین رو می توان از پوشش های بومی، محلی، استفاده از رنگ های پرچم 
کشور یا استفاده از لباس ورزش های بومی مانند ورزش باستانی در طراحی استفاده کرد. در این راستا حمیدی 
و فرجی )2009( بیان کرده اند لباس افراد از اولین ابزاری اسـت که موجب شناخته شدن و تشخیص هویت 
آنان می شود. همچنین از نظر مکوی )2000( و کریك )2005( پوشاك ابزاری برای رهایی از محدودیت های 
فرهنگی و کنترل اجتماعی به شمار می آید. سبك پوشش برای اثبات فردیت و قوۀ تمیز و تـشخیص سرمایۀ 

فرهنگی است و راهی برای تمایز او از دیگران است.
در بخش ویژگی های شخصیتی بر مفهوم منش اجتماعی تأکید شد. ازآنجاکه مسکات های ورزشی بخشی از 
برند آن سازمان و جامعه درنظر گرفته می شوند و همچنین ازآنجاکه نماد ملی ورزش در قالب اجتماع مفهوم پیدا 
می کند، باید ویژگی های ملی و بین المللی احترام اجتماعی را دارا باشد. در این بخش بر احترام جامعه و احترام در 
جامعه و میدان های ورزشی تأکید شده است. آنچه در منشور و ارزش های اخالقی سازمان های ملی و بین المللی 
ورزش نیز بر آن تأکید بسیار شده است، مبحث اخالق ورزشی و احترام است )زارعیان، 2019(. در پژوهش های 
مرتبط با نمادها و صحه گذاران ورزشی، بر این موضوع تأکید شده است )رسولی و همکاران، 2017، باقری، کوزه 
ایران وجود دارد که در قالب  به بزرگ تر در فرهنگ کشور  امیری و احسانی، 2017(. همچنین احترام  چیان، 
ورزش ها نیز هویدا شده است. شوقی )2008(، گورال و همكاران )2009(، آرنولد1 (2012( و كاليبر و رابرتس 

(2016(  بیان می کنند که احترام به پیشکسوتان و قهرمانان و احترام به ورزش باعث ارتقای ورزش می شود.
ورزشی  آرنولد )2012( منش  رفتاری است.  ویژگی های  از مهم ترین  یکی  نماد ورزش  برای  نیز  ورزشی  منش 
نوع دوستی، سخاوت و  احترام، ادب، خوش رویی، دلسوزی،  از قبیل جوانمردی، خلق خوب،  با مفاهیمی  را 
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خیرخواهی توصیف می کند. یک نماد به عنوان یک کاراکتر عالوه بر اینکه باید ارزش های اجتماعی را رعایت 
کند، باید به طور ویژه ارزش های ورزشی و خصوصیات مورد انتظار در جامعۀ ورزش را نیز دارای اهمیت زیادی 
بداند. جنگندگی، تالش، اعتقاد به مربی و رعایت حریف مصدوم از ویژگی های واالی یک ورزشکار فراتر از 
ویژگی های انسانی و اجتماعی اوست. احترام به ورزش منشعب از مرشدشناسی و فلسفه یابی است. احترام به 
ارزش های یک ورزش می تواند ناشی از درک ارزش ها و احترام به ارزش های یک عرف، نماد و باورهای یک 
جامعه باشد؛ چنانچه بسیاری از صاحب نظران مسائل تربیتی معتقدند که فعالیت های ورزشی ارزش ها را آموزش 
می دهند و از طریق این فعالیت ها رفتار ورزشی، کار گروهی، انضباط، اعتمادبه نفس و... آموخته می شود. آن ها 
بر این باورند که ورزش برای زندگی سالم ایده آل است و صفاتی که از طریق ورزش فراگرفته می شوند، برای 
رشد اخالق عمومی، اساسی تلقی می شوند )صبوری، 2004(. خبیری )2008(، گورال و همكاران )2009(، 

حلبیان )2012( و زارعیان )2019( نیز بر منش ورزشی تأکید کرده اند.
از  یگانه همواره بخشی  به خدای  اعتقاد  و  اعتقادات مذهبی  تاکنون  باستانی  دوران های  از  ایرانی  در جامعۀ 
فرهنگ کشور بوده است؛ ازاین رو نماد ورزش ایران به منظور نمایش دادن جامعۀ ایرانی باید ویژگی های اعتقادی 
آن را نیز به نمایش بگذارد. طالب نیا  )2008( و زارعیان )2019( نیز در ورزش و نهچیری )2004( در آداب 

پهلوانی به آن اشاره می کنند.
یکی از مهم ترین نمودهای نمادهای ورزشی احاطه داشتن به مهارت های ورزشی است. به طورکلی یک کاراکتر 
باشد.  داشته  کامل  احاطۀ  رشته  آن  مهارت های  و  فنون  به  باید  ورزشی مختلف  رشته های  در  به ویژه  ورزشی 
بااین حال، در طراحی  اروپا به چشم می خورد؛  همان طورکه در نمادهای باشگاهی بسکتبال آمریکا و فوتبال 
نماد ورزشی ملی نشان دادن برخی مهارت های ورزشی به ویژه مهارت های مرتبط با ورزش های بومی و محلی آن 
کشور در نشان دادن هویت ورزش کشور مؤثر است. در این راستا رسولی و همکاران )2014(، باقری و همکاران 
(2017( و رسولی و همکاران )2017( از مهم ترین خصوصیات صحه گذاران ورزشی را مهارت های ورزشی و 

توانمندی های اختصاصی می دانند.
از دالیل اصلی ساخت و طراحی نمادهای ورزشی استفاده از فضاهای تبلیغاتی گستردۀ ورزش برای شناساندن 
ملی گرایانه  ویژگی هایی  باید  نیز  ایران  ورزش  نماد  ازاین رو  است؛  آن  واالی  ارزش های  و  توانمندی ها  و  کشور 
از پوشش های ملی، اجرای  بیشتر مواقع، استفاده  به نمایش بگذارد. همراه داشتن پرچم در  را  و وطن پرستانه 
حرکات و رقص های محلی، استفاده از سوغاتی های محلی برای ارائه به دیگران و همچنین انتخاب اسم ملی 
راستا رسولی و همکاران )2014(،  این  بگذارد. در  به نمایش  را  آن  برای مسکات می تواند حس میهن پرستی 
باقری و همکاران )2017( و رسولی و همکاران )2017( به موضوع میهن پرستی در صحه گذاران و افراد معروف 

ورزشی و طالب نیا )2008( و زارعیان )2019( در آیین پهلوانی ورزشی اشاره کرده اند.
نمادهای ورزشی و همچنین قهرمان ملی ورزش باید عالوه بر رعایت اخالق اجتماعی و ورزشی در محیط های 
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اجتماعی و میدان های ورزشی به اخالقیات فردی نیز توجه کنند. در این صورت نمود یک نماد کامل را خواهند 
داشت. این یافته با نتایج پژوهش های رشید لمیر، دهقان قهفرخی و طیبی )2018، 184(، راسخ و سجادی 
(2015( و علیدوست قهفرخی )2018( دربارۀ اصول و ارزش هایی مانند كرامت و تعالي انساني همخوانی دارد. 
می تواند  که  می کند  ترسیم  سالم  فرد  یک  مشخصه های  دارای  فردی  را  بااخالق  ورزشکار   )2018( گراوس 
بسیاری از این قداست ها را در ورزش همه گیر کند؛ بنابراین حفاظت ورزشکاران از خود به نوعی جو اعتمادی 
نوعی  که درحقیقت  تولید می کند  پیلۀ حفاظتی  اعتماد،  دارای  گیدنز )2014( جو  نظر  از  نیز منجر می شود. 
پوشش اطمینان بخش است که به حفظ و تداوم محیط پیرامونی ما کمک می کند. درواقع وقتی سطح اعتماد 
را جلب  مقابل  اعتماد طرف  رعایت هنجارها،  با  به همدیگر سعی می کنند  اعتماد  برای حفظ  افراد  باالست، 
پاتنام1 (1995( اشاره می کند، وقتی شبکه های مشارکت قوی است، احتمال همکاری  کنند. همان گونه  که 
شهروندان در جهت منافع جمعی بیشتر میشود. شبکه های مشارکت در جامعه هزینۀ عهدشکنی را افزایش 
شبکه ها  این  دیگر،  سوی  از  و  می اندازند  به خطر  را  فرد  منافع  خودخواهی  و  فرصت طلبی  بنابراین  می دهند؛ 
هنجارهای قوی معاملۀ متقابل را تقویت می کنند؛ ازاین رو می توان نتیجه گرفت که سرمایۀ اجتماعی آنومی های 

ورزشی را کاهش می دهد و به تبع آن جرم و کج روی را کاهش می دهد.
منش پهلوانی نیز در ادبیات و فرهنگ ایران فراوان به چشم می خورد. در این رابطه شاهنامه از پرورش مرد عمل 
و مرد خرد در مفهوم پهلوانی عالی ترین شکل تربیت ورزشی را نشان می دهد که به این مفهوم در ابیات زیادی 
با تکیه بر رهنمودهای عقلی خردورزی و پایبندی به اصول اخالقی و جوانمردی تأکید شده است. رمضانی نژاد، 
را شامل سالمت  پهلوان ورزشی  نیز ویژگی های  زارعیان )2019(  و  بهرامی پور)2006(  و  نکویی  دانشمندی، 
و  صداقت  به   )2008( طالب نیا  دانستند.  عدالتخواهی  و  اجتماعی  مسئولیت  حس  ورزشی،  قهرمانی  روح، 
بخشندگی اشاره کرده اند. قره )2015( گذشت، راستی، تواضع، دین داری و مردم داری را از مؤلفه های منش 
پهلوانی دانسته است. همچنین رزاقي، مهرابي و هنری )2014( پنج عامل احترام به روابط اجتماعي، احترام به 

قوانين و مسئوالن و تعهد به ورزش را خصلت پهلوان برشمرده اند.
تاکنون به صورت حرفه ای عمیق به طراحی و ساخت مسکات های ورزشی در ایران پرداخته نشده بود؛ درنتیجه 
ابعاد مختلف طراحی و ویژگی های مسکات های ورزشی در هاله ای از ابهام بود. نتایج نشان داد مسکات ملی 
ورزش ایران شامل ابعاد مختلف ظاهری و شخصیتی می شود. کشور ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین تمدن ها 
خود  به  گسترده ای  ابعاد  باشد،  ایران  ورزش  معرف  که  نمادی  طراحی  و  دارد  غنی  فرهنگی  و  کهن  تاریخی 
می گیرد که در این پژوهش این موضوع بررسی شد. با توجه به اینکه مسکات جان بخشی  می شوند و به صورت 
کاراکتری زنده در مراسم ها و رویدادهای ملی ورزشی ایفای نقش می کنند، شناسایی ابعاد مختلف رفتاری و 

شخصیتی در کنار ویژگی های ظاهری از اهمیت فراوانی برخوردار است.
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